
Keretsu Forum Hakkında
Keiretsu Forum, 4 kıtada 53 şubesi ve 3.000’in üzerinde akredite – lisanslı yatırımcı üyesi ile dünyanın en büyük melek
yatırımcı ağıdır. Teknoloji, tüketim malları, internet, sağlık, enerji, gayrimenkul vb. yüksek büyüme gösteren çeşitli
sektörlerdeki 1000’i aşkın girişimci şirkete, $900 milyon üzerinde melek yatırım gerçekleştirilmesine aracılık etmiştir.
Türkiye’de 90’dan fazla melek yatırımcısı ve 42 start-up’a 60 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği yatırım ile; Türkiye’nin
en büyük ve en güçlü melek yatırımcı ağı olmayı başarmıştır.

Keiretsu Forum Türkiye
Kolektif House - Maslak Mah. Ahi Evran Cd., Ofis Blok 4, Maslak 42, 34398 Sarıyer/ İstanbul Tel: +90 212 356 20 33

Web: www.keiretsuforum.com.tr E-posta: info@keiretsuforum.com.tr

Keiretsu Bülten tarafından hazırlanmıştır.
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Akıllı çoraplar geliştiren San 
Fransisco'lu girişim Siren Care, 
B serisi turunda 11.8 Milyon 
dolar yatırım aldı. Siren Care'in 
geliştirdiğii akıllı çoraplar ile 
diyabetin yol açtığı yaygın 
hastalıklardan biri olan ayak 
ülseri erken tanı ile ülseri erken tanı ile 
önleyebiliyordu. Özellikle 
doğrudan kumaşa dokunan 
mikro sensörlere sahip bu 
çoraplar ayakların altındaki 
sıcaklık değişikliklerini 
izleyebilmesiyle oldukça dikkat 
çekmişti. Böylelikle çoraplardaki çekmişti. Böylelikle çoraplardaki 
sensörler olası ayak ülserinin 
belirtilerinden biri olan 
ayaklardaki sıcaklık değişikliğini 
tespit edebiliyordu. Bununla 
birlikte geliştirdikleri bu 
çorapların bir diğer özelliği de 
uygulama üzerinden...uygulama üzerinden...

Instagram

5. Uluslararasi İtibar Yönetimi Konferansı.
5 - 13 Haziran 2020 tarihleri arasında 5 - 13 Haziran 2020 tarihleri arasında 
gerçekleşti. Konferansta “Dijital Varlıklar ve 
İtibar” başlıklı oturumda Keiretsu Forum 
Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren de yer 
aldı. İş dünyasında itibarın ve dijital 
varlıklarının önemine değinildi.

İtibar Yönetimi Konferansı

Start Up Dergisi yeni sayısında Keiretsu 
Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu 
Eren’in ve ekosistemden bir çok iş 
insanının erken aşamada girişimcilerin 
hisse paylaşımı hakkındaki röportajını 
bulabilirsiniz.

Her perşembe günü saat 15.00’te 
gerçekleştirilen “Kazanan Girişimci 
Sohbetleri - Winerpreneur Talks’un konuğu 
18 Haziran’da Keiretsu Forum Türkiye 
Genel Müdürü Duygu Eren oldu. Girişimci 
yatırımlarının her yönünün konuşulduğu 
programda melek yatırımcılardan nasıl 
yatırım alınacağı üzerinde duruldu.yatırım alınacağı üzerinde duruldu.

Winerpreneur Talks

“İdeal Pay” Start Up Dergisi 

Mayıs & Haziran Etkinlikleri

Hulusi Berik
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı

“En az dokunuş ekonomisi”
Covid-19 nedeniyle davranış kalıplarımızın kalıcı olarak değişime uğrayacağı 

konusunda sanırım hemfikiriz. Pandemi sürecinin başlamasıyla beraber yeni 

normalin öncü davranışlarının başında mümkün olan en az dokunuş ile hayatımızı 

sürdürme refleksi gelişti. “Low Touch Economy” (En az dokunuş ekonomisi) olarak 

adlandırılan bu davranış kalıbı moda olduğu için değil bir zorunluluk olarak...

Low Touch Economy

“Krizler her zaman inovasyonu arttırır.
Hazır olan kazanır”
Dünya çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve herkes tünelin ucundaki ışık ne zaman 

görülecek diye bekliyor. Tünelden çıkmada da en büyük iş inovasyona düşüyor. 

Sıkıntıyı bir derece hafifletici bir unsur, teknolojinin geçmişteki pandemilere göre 

oldukça ileri bir noktada olması. Bunun hem medikal çözümlere hem de hayatı...

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

Koronavirüsün reçetesi inovasyon

Covid-19’dan Sonra Girişimcilik

Nörolog ve psikanaliz 
kuramının kurucusu kabul 
edilen Sigmund Freud’un 
Londra’daki evi ziyarete 
açıldı. Müzede Freud’un 
terapilerinde kullandığı halı 
kaplamalı antika koltuk, 
çalışma odası ve çalışma odası ve 
kütüphanesinde bulunan 
kitapları ve notları, Salvador 
Dali’nin çizdiği Freud portresi 
de dahil iki bin eser 
bulunuyor.

İNGEV CHATS’in 23 Mayıs Cumartesi günü “Covid-19’dan Sonra 
Girişimcilik” adlı programına Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü 
Duygu Eren konuk oldu. Programda, yeni normalde girişimcilik, finansal 
kaynaklar, sosyal girişim ve yeniden inşada neler gerekli konuşuldu.

Sigmund Frued'un
evi çevrimiçi ziyarete
açıldı.
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“Ntelkl Yatırım Fırsatı Yaratan Kapsamlı Ortaklık”


